Gecoördineerde statuten van de vzw Vonkel, een luisterend huis met zetel te 9860 Scheldewindeke,
Turkenhoek 22. ON 478.597.307

Statutenwijziging volgens de wet van 2 mei 2002 ter wijziging van de naam en de doelstelling van de
vereniging
Ondergetekenden
1.
2.
3.
4.
5.

Lieve Thienpont, Turkenhoek 22, 9860 Oosterzele
Marc Cosyns, Hutsepotstraat 101, 9052 Zwijnaarde
Gita Deneckere, Martelaarslaan 327, 9000 Gent
Simonne Vanaelst, Baan op Sas II, nr 63, 2960 Brecht
Tony Van Loon, Hogeschoollaan 61 verd 7, 1050 Brussel

allen van Belgische nationaliteit, hebben in de algemene vergadering van 2 augustus 2007 met
algemeenheid van stemmen de wijziging van de statuten van de vereniging goedgekeurd. De oude
statuten worden vernietigd, gecoördineerd en vervangen door de volgende. De nieuwe tekst
coördineert de statuten.
Art 1.
De vereniging draagt de naam vzw Vonkel en is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Gent te
Turkenhoek 22, 9860 Scheldewindeke-Oosterzele. De raad van beheer kan de zetel van de
vereniging verplaatsen bij gewone meerderheid.
Art. 2.
Het doel van de vereniging is de bevordering van de integratie van het sterven, het doodgaan en het
rouwen in het levensplan van elke persoon en zijn naast- en nabestaanden.
Met het oog hierop kan de vereniging alle mogelijke activiteiten ontplooien, daarin begrepen het
organiseren van bijeenkomsten, geven van cursussen, het kopen en verkopen van alle materiaal, het
geven van adviezen en begeleiding, stervensbegeleiding, het ontvangen van giften en schenkingen,
dit alles in het raam van de doelstelling van de vereniging. Zij kan roerende en onroerende goederen
beheren, kopen en verkopen, huren en verhuren met bijzondere machtiging van de algemene
vergadering.
Art. 3.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werkende of actieve leden enerzijds en toetredende of
gewone leden anderzijds. Werkende of actieve leden zijn leden met volwaardige maatschappelijke
rechten en verplichtingen. Van hen wordt jaarlijks een lijst neergelegd op de griffie van de bevoegde

rechtbank. Toetredende of gewone leden kunnen genieten van de activiteiten van vzw Vonkel maar
genieten niet dezelfde rechten en plichten als de werkende of actieve leden.

Art. 4.
Er zijn ten minste drie werkende leden. Als werkend lid kan tot de vereniging toetreden iedere
natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als zodanig wordt toegelaten.
Wie werkend lid wil worden, dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van
beheer. Hij of zij betuigt schriftelijk zijn instemming met het doel en de statuten van de vereniging.
Aanvaarding van de statuten sluit aanvaarding van het huishoudelijk reglement in. Door de werkende
leden is geen bijdrage verschuldigd. Elk werkend lid kan altijd uit de vereniging treden. Het lid geeft
ervan kennis bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur.
Art. 5.
Toetredende of gewone leden van de vereniging kunnen zijn al diegenen die door de raad van bestuur
worden toegelaten. Uittreding is steeds vrij en wordt rechtens afgeleid uit het niet betalen van de
lidmaatschapsbijdrage.
De maximale jaarlijkse bijdrage voor de gewone leden is bepaald op EUR 500,00.
Art. 6.
De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar samen; alle werkende leden worden door
de voorzitter of door drie leden opgeroepen, bij gewone brief, die de agenda vermeldt en tenminste
zeven dagen voor de vergadering wordt verzonden.
Art. 7.
De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die de wet haar toekent. Haar besluiten worden
aan de werkende leden en aan belanghebbende derden ter kennis gebracht bij gewone brief.
Art. 8.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een raad van bestuur van ten minste twee leden en ten
hoogste 13 leden. Zij zijn lid van de algemene vergadering.
De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering; hun
benoeming geldt voor 1 jaar maar zij zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder is slechts gebonden voor zijn deel in de vereniging ten aanzien van derden. De
bestuurder - behoudens zware fout - kan nooit in persoon aansprakelijk gesteld worden voor welke
handeling van de vereniging ook.
De raad kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies
kunnen niet worden gecumuleerd.
Art. 9.

Het bestuur kan alle handelingen van beheer en beschikking verrichten om de doelstellingen van de
vereniging te verwezenlijken Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en treedt
in rechte op, als eiser of verweerder. Het bestuur treedt op door toedoen van de voorzitter die
eveneens de poststukken kan opvragen en een bankrekening kan openen. De voorzitter kan zijn
bevoegdheid overdragen aan een ander lid van de raad van bestuur door eenvoudige volmacht.
Art. 10.
Het verenigingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december, net zoals het eerste boekjaar. De
jaarvergadering, waarop het bestuur rekening en verantwoording doet en kwijting vraagt voor zijn
beheer, wordt gehouden in de maand maart van ieder jaar. Jaarlijks moet de jaarrekening worden
gedeponeerd ter griffie.
Art. 11.
Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de wet
van 27 juni 1921 en de wet van 2 mei 2002.
Art. 12.
Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen, na voldoening van de schulden, overgedragen
aan een vereniging die hetzelfde doel nastreeft, of aan een of meerdere verenigingen waarvan het
doel dat van deze vereniging het meest nabij komt.
Hierover beslist het dan zittende bestuur. De ontbinding van de vereniging vereist een 4/5
meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering.
Art. 13.
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen, waarvan de inhoud niet mag afwijken van wat
in deze statuten is bepaald.
De nieuwe raad van bestuur wordt verkozen vanaf heden en de begroting wordt goedgekeurd. In de
raad van bestuur zetelen Lieve Thienpont, Marc Cosyns, Gita Deneckere en Tony Van Loon.
De mandaten worden verder verdeeld als volgt:
Voorzitter : Lieve Thienpont.
Secretaris: Tony Van Loon
Penningmeester : Marc Cosyns, die aanvaarden.
Getekend door Lieve Thienpont, voorzitter
02.08.2007

